
Vă mulţumim pentru că aţi ales Overlake Medical Center ca furnizorul dumneavoastră de 
servicii medicale. Dorim ca experienţa dumneavoastră cu noi să fie cât mai plăcută, din 
momentul înregistrării dumneavoastră pentru servicii, până în momentul creării contului 
dumneavoastră de pacient. Admitem faptul că dificultăţile financiare pot afecta modul în care 
beneficiaţi de serviciile medicale şi dorim să ştiţi că vă oferim programe de asistenţă.  Avem 
angajaţi consilieri financiari, care vă răspund cu plăcere la orice întrebări legate de programele 
noastre şi care vă ajută să optaţi pentru programul care vi se potriveşte cel mai bine.  
 

Acest program este disponibil doar pentru servicii medicale necesare, unde asigurarea nu 
acoperă cheltuielile.  Acest program este valabil şi pentru pacienţi eligibili sub un program de 
asigurare medicală, dar a căror asigurare nu acoperă cheltuielile, deoarece aceştia au stabilit 
limita maximă a serviciilor de care pot beneficia.  Pacientului i se oferă 30% reducere din suma 
totală a serviciilor oferite de Overlake Medical Center şi/sau Clinicile Overlake Medical Clinics, 
dacă plata integrală se face în 30 de zile de la data primei notificări de facturare.  Vă rugăm să 
contactaţi un consilier financiar la 425.688.5655 sau să sunaţi la 425.688.5299 pentru a face 
demersurile în vederea beneficierii de reducere. 
 

Noi vă asistăm cu plăcere în stabilirea unui plan de plată fără dobândă. Plata lunară şi durata 
contractului efective vor depinde de soldurile restante. Toate planurile de plată presupun plata 
lunară de către dumneavoastră pe baza schemei de plată contractate şi a sumei stabilite de 
către consilierii financiari ai Overlake. Pentru întrebări legate de planurile de plată, vă rugăm să 
sunaţi la 425.688.5299. 
 

Acest program este disponibil pentru a furniza asistenţă financiară, dar presupune 
responsabilitatea pacientului privind solicitarea după ce asigurarea a făcut plata, sau dacă nu 
există beneficii de asigurare. În funcţie de situaţia dumneavoastră financiară în momentul 
serviciului, puteţi beneficia de o reducere de 65% până la 100% din soldul debitor din contul 
dumneavoastră. Valoarea reducerii se determină ca procent pe baza Directivelor Federale 
privind populaţia defavorizată şi în funcţie de soldul debitor. Pentru a putea aplica pentru acest 
program, trebuie să solicitaţi şi să completaţi FORMULARUL DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ după ce 
serviciile sunt oferite şi/sau imediat ce deveniţi conştient de responsabilitatea dumneavoastră 
financiară. Aplicarea presupune furnizarea de informaţii specifice privind veniturile 
dumneavoastră, iar Overlake Hospital Association îşi rezervă dreptul ca în perioada procesului 
de aplicare să verifice creditul dumneavoastră în legătură cu serviciile de sănătate (ceea ce nu 
afectează rata dumneavoastră de credit). Pentru explicaţii mai detaliate privind acest program 
sau solicitarea aplicării, vă rugăm să sunaţi la 425.688.5299



 


